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6.12.2018 A8-0409/49 

Grozījums Nr.  49 

Florent Marcellesi 

Verts/ALE grupas vārdā 

Dario Tamburrano 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide 

((COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD))) 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) līdz 8 650 000 000 EUR 

konkrētajiem mērķiem, kas minēti 3. panta 

2. punkta b) apakšpunktā, un līdz 10 % no 

šīs summas paredz pārrobežu projektiem 

atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā; 

(b) 7 675 244 000 EUR salīdzināmās 

cenās (8 650 000 000 EUR pašreizējās 

cenās) konkrētajiem mērķiem, kas minēti 

3. panta 2. punkta b) apakšpunktā, un 

vismaz 15 % no šīs summas paredz 

pārrobežu projektiem atjaunojamo 

energoresursu enerģijas jomā; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/50 

Grozījums Nr.  50 

Florent Marcellesi 

Verts/ALE grupas vārdā 

Dario Tamburrano 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide 

((COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD))) 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) darbības, kas saistītas ar kopīgu 

interešu projektiem, kā noteikts Regulas 

(ES) Nr. 347/2013 14. pantā; 

(a) darbības, kas saistītas ar kopīgu 

interešu projektiem, kā noteikts Regulas 

(ES) Nr. 347/2013 14. pantā, un atbilst 

minētās regulas II pielikuma I. daļā 

noteiktajai energoinfrastruktūras 

kategorijai; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/51 

Grozījums Nr.  51 

Florent Marcellesi 

Verts/ALE grupas vārdā 

Dario Tamburrano 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide 

((COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD))) 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) darbības, kas ietver atjaunojamā 

ūdeņraža vai biometāna ekskluzīvu 

izmantošanu pēc tam, kad tie klasificēti kā 

atbilstīgi saskaņā ar Eiropas Komisijas 

izstrādāto metodiku. Tas ietver vismaz 

šādus elementus: 

 (i) obligāti ieviešamo tehnisko 

pielāgojumu saraksts; 

 (ii) minimālais sasniedzamais efektivitātes 

un aprites cikla koeficients; 

 (iii) sasniedzamais vispārējais ilgtspējas 

līmenis un siltumnīcefekta gāzu 

samazināšanas līmenis. 

 Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā 

ar 24. pantu, nosakot metodiku. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/52 

Grozījums Nr.  52 

Florent Marcellesi 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide 

((COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD))) 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 3. punkts – bb apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (bb) darbības, kas saistītas ar 

enerģētikas infrastruktūras projektiem, 

kuri veicina energoefektivitātes 

uzlabošanu, ja šie projekti ietekmē 

pārrobežu elektroenerģijas plūsmu, cita 

starpā ar reakciju uz pieprasījumu un 

viedajiem tīkliem; 

 enerģētikas nozarē Savienības finansiālo 

atbalstu atbilstoši šai regulai nevar 

saņemt šādas darbības: 

 (i) darbības, kas saistītas ar fosilā 

kurināmā ražošanu, apstrādi, pārvadi, 

sadali, glabāšanu vai sadedzināšanu; 

 (ii) darbības, kas saistītas ar atjaunojamās 

un dekarbonizētās gāzes projektiem fosilo 

resursu transportēšanai. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/53 

Grozījums Nr.  53 

Florent Marcellesi 

Verts/ALE grupas vārdā 

Dario Tamburrano 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide 

((COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD))) 

Regulas priekšlikums 

27. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Nozaru pamatnostādnes (TEN 

pamatnostādnes), kā arī kopīgu interešu 

projektu sarakstus enerģētikas jomā 

pārskata pirms jaunā izdevumu perioda 

beigām, lai tos pielāgotu enerģētikas un 

klimata jomas 2030. gada mērķiem un 

ilgtermiņa dekarbonizācijas plāniem un 

investīciju vajadzību novērtēšanas, 

projektu novērtēšanas un projektu atlases 

procesā iekļautu principu 

“energoefektivitāte pirmajā vietā”. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/54 

Grozījums Nr.  54 

Florent Marcellesi 

Verts/ALE grupas vārdā 

Dario Tamburrano 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide 

((COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD))) 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – Ia daļa (jauna) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ia Piešķirto resursu klimata 

marķieris un klimatnoturība 

 Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto 

mērķi — integrēt rīcību klimata jomā, 

Komisija izveido piešķirto resursu un 

faktisko izdevumu klimata marķiera 

sistēmu, kuras pamatā ir Rio politikas 

rādītāju sistēma, klasificējot pēc klimata 

pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 

tām, kā arī pēc dažādām nozarēm un to 

siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju 

samazinājuma. 

 Lai panāktu klimatnoturību, piemēro 

metodiku, kas ir plašāka nekā pašreizējā 

oglekļa cenu un CO2 pēdas noteikšanas 

metodika, un tā ietver vismaz šādus 

kritērijus: 

 (a) principa “energoefektivitāte pirmajā 

vietā” integrācija; 

 (b) ilgtermiņa ietekme uz vidi un 

sabiedrību; 

 (c) projektu dzīves cikla novērtējums, lai 

samazinātu kaitīgo ietekmi un palielinātu 

ieguvumus no klimata pārmaiņu 

mazināšanas un pielāgošanās tām. Šajā 

nolūkā sniedz novērtējumu, pamatojoties 

uz Komisijas izstrādātiem norādījumiem, 
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nozaru dekarbonizācijas risinājumos 

izmantojot 1,5 grādu klimata scenāriju. 

Or. en 


